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WYDARZENIA
Liderujący w I lidze tenisa stołowego zespół BISTS nie zwalnia tempa. Bielszczanie na początku 2015
roku przedłużyli serię swoich ligowych spotkań bez porażki do jedenastu! Najpierw, na otwarcie
rozgrywek rundy rewanżowej, 10 stycznia wygrali 6:4 wyjazdową potyczkę z LKS Orzeł Mirex Kozy,
a następnego dnia wykorzystali w pełni atut gry w swojej hali i rozgromili UKS Dwunastka Betard
Wrocław 10:0!
Wyjazdowa potyczka z zamykającym tabelę rywalem zza miedzy niespodziewanie dostarczyła
emocji. W pierwszej serii gier Jarosław Tomicki przegrał bowiem 2:3 na pierwszym stole z rywalem
znacznie niżej notowanym w rankingu indywidualnym, tak samo jak na drugim stole Łukasz
Pietraszko, który w czwartym secie miał co prawda dwie piłki meczowe, ale przegrał 10:12
i z takim samym rezultatem zakończył również piątego seta. W drugiej serii Filip Młynarski i Kamil
Michalik gładko wygrywając 3:0 odrobili jednak straty, a deble Tomicki-Młynarski i PietraszkoMichalik zapewniły bielszczanom prowadzenie 4:2.
Gospodarze nie złożyli jednak broni i na pierwszym stole Filip Młynarski po niezwykle zaciętym boju
(17:19 w pierwszym secie i 10:12 w piątej partii) przegrał swój pojedynek z pogromcą Tomickiego.
Odpowiedzieli jednak Michalik na drugim stole wygrywając 3:0, tak samo jak na pierwszym stole
Tomicki, więc porażka Pietraszki 0:3 w ostatniej potyczce meczu nie miała już ciężaru gatunkowego.
Komplet punktów BISTS w głównej mierze zawdzięcza więc Kamilowi Michalikowi, który jako jedyny
zakończył mecz w Kozach z kompletem zwycięstw, po wygraniu dwóch pojedynków singlowych
i w deblu.
O tym, że bielszczanie szybko wyciągają wnioski z błędów przekonaliśmy się 11 stycznia. Jarosław
Tomicki i Filip Młynarski wygrywając gładko 3:0 na pierwszym stole oraz Kamil Michalik, pokonując
rywala 3:1 i Łukasz Pietraszko, zwyciężając 3:2 na drugim stole, zapewnili drużynie BISTS
prowadzenie 4:0 po meczach singlowych. Bez problemu 3:0 swoje potyczki wygrały także deble
Tomicki-Młynarski i Michalik-Pietraszko, przechylając szalę zwycięstwa na stronę bielszczan. Dlatego
grając już swobodnie w drugich potyczkach pojedynczych Tomicki i Młynarski na pierwszym stole
oraz Michalik i Pietraszko na drugim stole wygrali swoje mecze po 3:1 i wszyscy z kompletem
zwycięstw mogli się cieszyć z okazałego zwycięstwa. Każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że
skala trudności z meczu na mecz będzie rosła.

Filip Młynarski jest mocnym punktem drużyny, której gra gromadzi
na trybunach coraz więcej kibiców
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Styczeń to czas, w którym rozgrywane są najważniejsze turnieje sezonu zimowego w tenisie
ziemnym w kategoriach młodzieżowych w naszym kraju czyli Halowe Mistrzostwa Polski.
Pierwsi do tej rywalizacji przystąpili kadeci i kadetki. W Toruniu od 4 do 10 stycznia zaprezentowali
się wszyscy najlepsi zawodnicy do lat 16 w naszym kraju. Nie zabrakło wśród nich również
zawodników BKT Advantage Bielsko–Biała. Nasz klub reprezentowali Magdalena Zajda i Mikołaj
Wrzoł, którzy zaliczani byli do grona faworytów oraz utalentowana młodziczka Aleksandra
Nadajewska.
W turnieju gry pojedynczej 13-letnia Ola, która pomyślnie przeszła eliminacje, nie miała szczęścia
w losowaniu, bowiem już w pierwszej rundzie trafiła na faworytkę zawodów Wiktorię Rutkowską
(AZS Poznań). Walczyła dzielnie lecz uległa kroczącej po mistrzowski tytuł rywalce 3:6, 2:6. Również
na pierwszej rundzie turniej singlowy niespodziewanie zakończył 15-letni Mikołaj, który przegrał po
zaciętym meczu z Adamem Kwiatkowskim (Okęcie Warszawa) 7:6, 5:7, 3:6. Znacznie dalej doszła
15-letnia Magda, która w pierwszej rundzie zwyciężyła Paulinę Bednarczyk z Wejherowa 7:6, 6:1,
w drugiej poradziła sobie z Natalią Komar z Inowrocławia 6:4, 7:5, ale w walce o awans do strefy
medalowej nie dała rady rozstawionej z numerem jeden Julii Oczachowskiej z Inowrocławia
i przegrała 3:6, 4:6. Również w turnieju gry podwójnej Magda była o krok od medalu bowiem
przegrała w ćwierćfinale.
Zawodnicy BKT Advantage nie wrócili jednak do Bielska-Białej z pustymi rękami, bowiem Mikołaj
Wrzoł w parze z Jakubem Grzegorczykiem (Beskidy Ustroń) zostali wicemistrzami Polski w grze
podwójnej. W pierwszej rundzie otrzymali wolny los, w ćwierćfinale pokonali parę Kacper Błaszczyk
– Aleksander Sadal 6:2, 6:2, w półfinale wygrali z deblem Adam Kwiatkowski – Michał Mikuła 6:4,
6:1 i ulegli dopiero w finale dwójce Konrad Fryze – Marcin Skowroński 1:6, 2:6.
c.d. na stronie 5

Mikołaj Wrzoł i Aleksandra Nadajewska
(z lewej) wywalczyli kolejne medale
mistrzostw Polski, tym razem
sięgając po srebro w grze deblowej
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Także w rozegranych od 18 do 23 stycznia mistrzostwach Polski młodzików, czyli zawodników do lat
14, na kortach WTS DeSki Warszawa wystąpili reprezentanci BKT Advantage: Zofia Podbioł
i Aleksandra Nadajewska. W turnieju gry pojedynczej Zosia w pierwszej rundzie pokonała Carolinę
Cerowską (GTT Lechia Gdańsk) 7:6, 6:0, ale w następnym meczu przegrała 2:6, 1:6 z maszerującą do
finału Stefanią Rogozińską-Dzik (KT Legia Warszawa) i zakończyła swoje występy na 1/8. Ola
natomiast po gładkiej wygranej 6:1, 6:1 w pierwszej rundzie z Martyną Szynkowską (ST RP Sport
Olsztyn) pokonała także kolejny szczebel, wygrywając 6:2, 3:6, 6:4 z Dominiką Szczotką (PAT
Rzeszów) i stanęła do walki o medal. W ćwierćfinale przegrała jednak po zaciętym boju z Martyną
Kubką (Nafta Zielona Góra) 0:6, 7:5, 4:6 i nie stanęła na podium.
Ta sztuka nie udała się także Zofii Podbioł w grze podwójnej, w której występowała w parze
z Weroniką Pociej (Legia Warszawa). Co prawda w 1/8 wygrały z duetem Anna Derecka/Lena
Takmadżan 7:6, 6:2, ale w następnym meczu trafiły na kroczące po mistrzowski tytuł Martynę Kubkę
i Stefanię Rogozińską-Dzik i przegrały 0:6, 2:6. Dalej, bo aż do finału dotarła natomiast Ola
Nadajewska w parze z Julią Wędrochą (ChTT Chorzów). W pierwszej rundzie pokonały 6:1, 6:1
Zuzannę Filipecką i Magdę Wawrowską, a w drugiej 6:1, 6:2 zwyciężyły parę Magdalena Hędrzak –
Zofia Woźny (ChTT Chorzów) i weszły do strefy medalowej! Nie zadowoliły się jednak brązem tylko
w półfinale wygrały 6:3, 6:1 z duetem Nikola Okopniak – Dominika Szczotka 6:3, 6:1 i awansowały
do finału, w którym przegrały z deblem Kubka – Rogozińska-Dzik 1:6, 2:6. Tytuł wicemistrza Polski
jest jednak znaczącym sukcesem i kolejnym dowodem na to, że BKT Advantage w tenisie
młodzieżowym odgrywa w naszym kraju czołową rolę.

Dziewczęta reprezentujące Rekord w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w futsalu w kategorii do
18 lat zakończyły rywalizację na czwartym miejscu, a więc jedną pozycję niżej niż rok temu. Podczas
turnieju rozegranego w dniach 17-18 stycznia w Gliwicach bielszczanki w fazie grupowej wygrały
z Polonią Prószków 4:3 (2 bramki zdobyła Żaneta Midor, a po 1 golu Karolina Kożdoń i Ewelina Folek)
i przegrały z KS Unifreeze Górzno 0:3, awansując do fazy pucharowej z drugiego miejsca.
W ćwierćfinale pokonały Naprzód Sobolów 4:2 (Karolina Kożdoń 2 gole, Żaneta Midor i Klaudia
Kobiela po 1 bramce), ale w półfinale przegrały z Rolnikiem B. Głogówek 1:4 (gol Katarzyna
Moskała) i w ostatnim występie walczyły o brąz. Ponownie zmierzyły się z rywalkami, z którymi
przegrały w grupie i znowu nie potrafiły dotrzymać kroku zespołowi KS Unifreeze Górzno
przegrywając aż 1:9 (bramka Katarzyna Moskała).
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Katarzyna Dobija i jej podopieczny

W rozegranych 24 stycznia w Brzeszczach Halowych
Lekkoatletycznych Mistrzostwach
Śląska
najlepiej
z zawodników KS Sprint spisał się Mateusz Wandzel, który
w kategorii juniorów młodszych wywalczył trzecie miejsce
w skoku w dal. Bielszczanin uzyskał wynik 588 cm,
a tydzień wcześniej ustanowił rekord życiowy rezultatem
595 cm. Gdyby go powtórzył, wywalczyłby tytuł
wicemistrza Śląska. Nie mówiąc już o tym, że przed
startem planował atak na granicę 6 metrów! Tym razem
się nie udało. Trenerka Katarzyna Dobija była jednak
zadowolona z postawy swojego podopiecznego,
startującego także w biegu na 60 metrów przez płotki.
W tej konkurencji zajął piąte miejsce, uzyskując rezultat
9,31 sek. i ustanawiając rekord życiowy.

Piąte miejsca w kategorii juniorów młodszych wywalczyli ponadto: Magdalena Osika skacząc w dal
na odległość 474 cm, specjalizujący się w sprincie Marcin Gibas, tym razem w skoku w dal,
osiągając odległość 543 cm oraz Justyna Bryzek w finałowej rywalizacji na 60 metrów, uzyskując
czas 8,55 sek., czyli setną sekundy szybciej niż w eliminacjach.

Na zakończenie poprzedniego sezonu futsalowa drużyna Rekordu, już w glorii mistrza kraju,
przegrała rywalizację o Puchar Polski, docierając do półfinału. Wtedy podopieczni Adama Krygera
zaczęli od wyjazdowego zwycięstwa 9:3 z zespołem Spar Rzeszów, a zakończyli na przegranej 0:4
z drużyną GAF-Jasna Gliwice. Jak daleko dojdą w tym roku?
Gdyby za miarę możliwości przyjąć wynik pierwszego spotkania obecnej edycji kibice Rekordu mogą
być optymistami. Bielszczanie bowiem 17 stycznia, w wyjazdowym spotkaniu ze Stalą Mielec,
występując w składzie: Nawrat (Brzenk); Szymura, Łysoń, Marek, Biel, Janovsky, Polasek, Kmiecik,
Szłapa, Mentel i Franz wygrali aż 9:0. W obecności 800 kibiców mistrzowie Polski zaprezentowali
bardzo dobrą skuteczność, zarówno w ataku jak i w defensywie. Reprezentacyjny bramkarz zespołu
z Cygańskiego Lasu Bartłomiej Nawrat nie dał się pokonać nawet w sytuacjach sam na sam,
natomiast Kamil Kmiecik w 8 i 15 minucie znalazł sposób na umieszczenie piłki w siatce rywali. Jego
śladem poszedł także w 19 minucie Piotr Szymura, ustalając wynik pierwszej połowy na 3:0.
Po przerwie bielszczanie jeszcze lepiej nastawili celowniki i mimo ambitnej postawy gospodarzy,
wspieranych dopingiem bardzo licznej jak na krajowe zwyczaje widowni, strzelali kolejne gole.
Sygnał do natarcia dał Radek Polasek, trafiając w 23 minucie. Rezultat podwyższył w 28 minucie
grający asystent trenera Andrzej Szłapa. Następnie dał o sobie znać lider klasyfikacji strzelców
ekstraklasy Rafał Franz trafiając w 33 i 35 minucie, a w 36 minucie gola dorzucił Łukasz Biel,
któremu nie udało się jednak wykorzystać przedłużonego rzutu karnego. Wysokie prowadzenie 8:0
pozwoliło trenerowi Krygerowi w ostatnich 2 minutach gry przećwiczyć wariant ataku
z bramkarzem lotnym. Pieczęć na zwycięstwie i awansie do 1/8 Pucharu Polski w ostatnich
sekundach gry postawił kapitan Piotr Szymura, ustalając rezultat.
6
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Tenis stołowy w naszym mieście to nie tylko walczący na zapleczu ekstraklasy męski zespół BISTS.
W rozgrywkach ligowych uczestniczy także kobieca drużyna PSKS Beskidy i po 13 kolejkach sezonu
2014/2015 plasuje się na 6 pozycji w stawce 16 drużyn.
- Sezon 2014/2015 w rozgrywkach II ligi śląsko-opolskiej rozpoczęłyśmy od bardzo trudnego meczu
z drugą drużyną poprzednich rozgrywek JKTS Jastrzębie-Zdrój – przypomina najbardziej
doświadczona zawodniczka hałcnowskiego zespołu Sabina Baczewska. – Wyżej notowane rywalki
wypunktowały nas na naszych stołach w meczu otwarcia wygrywając 6:4. Mimo porażki,
odeszłyśmy od stołów z przeświadczeniem, że jesteśmy dobrze przygotowane do rozgrywek przez
trenerkę Marlenę Teluk, która prowadzenie naszej drużyny łączy z grą w I-ligowym zespole z Chybia.
W poprzednim sezonie będąc beniaminkiem II ligi zespół PSKS Beskidy zajął ostatecznie 9 miejsce.
- W tym sezonie celem jest awans do pierwszej ósemki, która w drugiej części rozgrywek walczyć
będzie o mistrzostwo – wyjaśnia trenerka Marlena Teluk. – Po 13 kolejkach zajmujemy w tabeli
6 miejsce, a więc jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu. Nasz zespół
w składzie: Joanna Blachura, Marzena Topór, Karolina Januś, Weronika Januś i Sabina Baczewska
rozegrał kilka naprawdę dobrych spotkań, z których jednym z najważniejszych był mecz z 9 stycznia,
kiedy to w sali Szkoły Podstawowej numer 28 w Hałcnowie podejmowaliśmy Orła Stanica. Mecz
miał swoją dramaturgię, zwroty akcji i obfitował w niesamowite zagrania. Decydującymi
o końcowym wyniku okazały się spotkania deblowe. Na pierwszym stole Asia Blachura z Karoliną
Januś oraz na drugim stole Weronika Januś i Marzena Topór wygrały swoje mecze po 3:2 i to
przesądziło o końcowym zwycięstwie 6:4. Generalnie jestem zadowolona z postawy moich
podopiecznych, z którymi spotykam się dwa razy w tygodniu na treningach, a oprócz tego one same
ćwiczą jeszcze na trzecim treningu. Umiejętności techniczne mają wystarczające na wymogi tej
klasy rozgrywkowej, ale brakuje im spokoju i doświadczenia, co w przypadku tak młodych
zawodniczek, z 15-letnią Karoliną Januś na czele nie dziwi. Jednak czas pracuje dla nas.
16 stycznia bielszczanki zremisowały na wyjeździe 5:5 z UKS Dwójką Sosnowiec, a najbliższe
spotkanie czeka je 3 lutego o godzinie 17.00, kiedy to zmierzą się z zajmującym 9 miejsce w tabeli,
ale tracącym zaledwie 1 punkt KTS MOKSiR Zawadzkie.
- To będzie bardzo ważny mecz dla układu tabeli – dodaje Sabina Baczewska. – Dlatego serdecznie
zapraszamy do wsparcia naszej drużyny dopingiem, gdyż będzie nam bardzo potrzebny.

Drużyna PSKS Beskidy z 15-letnią Weroniką Januś
w składzie walczy o miejsce w czołowej ósemce II ligi
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Działająca od 1991 roku Bielska Liga Koszykówki, w której co pół roku poznajemy nowego mistrza,
24 stycznia już 35. raz dotarła do mety sezonu. W najważniejszym meczu półrocza, czyli w finale
I ligi, zmierzyły się zespoły Fizjo4Sport Klippers i Elefanty. Przed pierwszym gwizdkiem Krzysztofa
Puchałki, który wprost z parkietów ekstraklasy zawitał do hali „Victoria”, faworytem byli „Klippersi”,
mogący się pochwalić kompletem zwycięstw w sezonie i tytułem MVP sezonu przyznanym Pawłowi
Sablikowi! W trakcie meczu okazało się jednak, że obrońcy mistrzowskiego tytułu, bo w takiej roli
występowała drużyna Elefanty, na finałowe spotkanie przygotowała znacznie wyższą formę niż
prezentowała w trakcie rozgrywek, kiedy to przegrała 69:79. Zacięty bój (11:10 w pierwszej kwarcie
dla Elefantów, 16:13 w drugiej kwarcie dla Klippersów i 18:15 w trzeciej kwarcie dla Elefantów)
sprawił, że przed czwartą partią kwestia mistrzowskiego tytułu była sprawą otwartą. Lepszą
kondycję i odporność nerwową zaprezentowali jednak wicemistrzowie sezonu i nie tylko dzięki
postawie Grzegorza Szybowicza, wybranego MVP spotkania, ale także skutecznej grze w obronie
oraz celnym rzutom, finalizującym akcje ofensywne, nie dali sobie odebrać tytułu, wygrywając
65:60.

Choć w trakcie sezonu drużyna Elefantów
musiała przełknąć gorycz porażki
to w finale obroniła mistrzowski tytuł

Organizator rozgrywek Krzysztof Wiewióra
wręczył nagrody Grzegorzowi Szybowiczowi,
najlepszemu zawodnikowi finałowego meczu

Punkty dla zwycięzców zdobyli: Alberto Garita 21, Grzegorz Szybowicz 16, Marcin Płonka 6, Piotr
Męcnarowski 5, Filip Łątka i Wojciech Jania po 4, Tomasz Knieć i Mariusz Słodownik po 3, Dariusz
Reinhard 2 i Maciej Goryl 1. Wśród pokonanych punktowali: Piotr Karnia 16, Zbigniew Przybyła 11,
Wojciech Żak 9, Paweł Sablik 6, Michał Grygier 5, Przemysław Podgórniak i Sławomir Kruczek po 4,
Kamil Kuczmarz 3 i Krzysztof Michna 2.
A oto końcowa klasyfikacja 35. edycji Bielskiej Ligi Koszykówki: w I lidze: 1. Elefanty, 2. Fizjo4Sport
Klippers, 3. Galacticos Basket Żywiec, 4. Shakers, 5. Orły Mirosława K., 6. SamoObrona, 7. Zryw
Bielsko-Biała, 8. Rosomaki, 9. Elo Czikas. W II lidze: 1. OPTYK Ewa Jasiczek, 2. Monolith,
3. Hustlerzy Andrychów, 4. NSBB, 5. Siła Ustroń, 6. Double B Nation, 7. Not Found, 8. Pretorianie,
9. WSEH Team oraz w III lidze: 1. Wrona Wings, 2. Osiemnastka, 3. Angry Sheeps, 4. DAAS Basket
Hills Bielsko-Biała, 5. BraveHearts Oświęcim, 6. MOSiR KiS Żywiec, 7. OSP Krasna, 8. Tokio 2020,
9. Komorowice Woodcutters, 10. Narnia 420ers, 11. 12 Małp, 12. Young Blood, 13. Supersonics,
14. ZSME Żywiec, 15. Grim Reapers, 16. Akademia Basketu.
8
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Indywidualne wyróżnienia przyznano także: Łukaszowi Mądremu (Optyk Ewa Jasiczek) – MVP finału
II ligi, Tomaszowi Dzidzie (Wrona Wings) – MVP finału III ligi i najlepszemu zawodnikowi III ligi,
Robertowi Grajcarkowi (NSBB) – najlepszemu zawodnikowi II ligi, Aleksandrowi Śpiewakowi
(Rosomaki) – najlepszemu strzelcowi I ligi, Tomaszowi Kalfasowi (SamoObrona) – najlepiej
rzucającemu za 3 punkt, Zbigniewowi Przybyle (Fizjo4Sport Klippers) – najlepszemu w zbiórkach,
Wojciechowi Żakowi (Fizjo4Sport Klippers) – najlepszemu w asystach i Kamilowi Klapie (Monolith) –
najlepszemu strzelcowi w II lidze. Przyznano także wyróżnienie Oskarowi Janickiemu z Wrona
Wings za największy postęp, a objawieniem ligi okrzyknięto drużynę BraveHearts Oświęcim,
natomiast nagrodę Fair Play otrzymała drużyna Komorowice Woodcutters.
Najlepsze zespoły oraz najlepsi zawodnicy we wszystkich ligach zostali uhonorowani medalami,
pucharami i statuetkami ufundowanymi przez Gminę, a także nagrodami od sponsorów
wspierających rozgrywki, których kolejna edycja ruszy już w połowie lutego. Zapisy trwają…

Finałowe zmagania 35. edycji Bielskiej Ligi Koszykówki oglądała spora grupa miłośników
tej dyscypliny sportu

Srebrne medale nie zadowoliły mierzących w mistrzowski tytuł zawodników Fizjo4Sport Klippers.
Natomiast zdobywcy indywidualnych trofeów byli zadowoleni
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WYDARZENIA
Początki zorganizowanych rozgrywek amatorów tenisa stołowego w Bielsku-Białej sięgają lat
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to funkcjonowała Amatorska Liga TKKF. Po jej
rozwiązaniu w 1991 roku i kilkunastu latach ping-pongowej posuchy powstała prowadzona przez
BBOSiR Bielsko-Bialska Amatorska Liga Tenisa Stołowego.
W obecnym sezonie, wśród 24 drużyn tradycyjnie grających w hali „Victoria”, na najlepszej drodze
do obrony mistrzowskiego tytułu jest zespół Pierniki Żywieckie, który po wygraniu 10:0 z MOW
Jaworze 4 stycznia, w ostatniej serii spotkań pierwszej rundy rozgrywek, zameldował się na
półmetku z kompletem 23 zwycięstw! Efektownie finiszował także wicelider CSW Kozy, wygrywając
9:1 z Globikiem Żywiec, a trzeci w tabeli Żywiec Team pokonał Angę Kozy 10:0. W górnej połowie
tabeli, czyli wśród zespołów, które do 22 marca walczyć będą o medale, znalazły się ponadto: Mirex
Kozy, Fragles Tychy, Kanion Nieruchomości, Beskidek, Starsi Panowie Trzej, Pegaz Osiedle
Słoneczne, Bergen Spomet, TSTS Widrymm i Żywiecsport.pl. Grupę zespołów „pod kreską” otwiera
ZIAD Bielsko-Biała, który w ostatniej potyczce pierwszej rundy wygrał co prawda 10:0 z Sołą Żywiec,
ale to niczego już nie zmieniło w układzie sił i w drugiej fazie sezonu pozostanie mu tylko obrona
13 miejsca.
Dodajmy jeszcze kilka ciekawostek. Najstarszym zawodnikiem występującym w tym sezonie jest
81-letni Eugeniusz Wisiński z drużyny Soła Żywiec, w której gra również 76-letni Jan Bednarz,
a średnia wieku zespołu wynosi 73 lata! Pozazdrościć zdrowia i sprawności można także
77-letniemu Mieczysławowi Bobkowi z drużyny Biała Lipnik. Najmłodszy skład ma natomiast UKS
Sportowa Jedynka Skoczów, z zawodnikami z roczników od 1999 do 2004 z 10-letnim Szymonem
Gabrysiem na czele. Międzynarodowego charakteru rozgrywkom dodaje udział Egipcjanina.
Urodzony w 1991 roku Mohamed Shawky gra w Białej Lipnik. Warto także dodać resocjalizacyjną
wartość tenisa stołowego, co najlepiej widać na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego z Jaworza, którego podopieczni ambitnie rywalizują z bardziej doświadczonymi
przeciwnikami.
Wyniki – spotkań rozegranych 25 stycznia:
Grupa I: Żywiecsport.pl – Starsi Panowie Trzej 3:7, Kanon Nieruchomści – CSW Kozy 3:7, Żywiec
Team – Pierniki Żywieckie 5:5, Bergen Spomet – Beskidek 4:6, Fragles Tychy – TSTS Widrymm 6:4,
Żywiecsport.pl – Pierniki Żywieckie 3:7, CSW Kozy – Pegaz Osiedle Słoneczne 6:4, Starsi Panowie
Trzej – Beskidek 5:5, Kanon Nieruchomości – TSTS Widrymm 6:4, Żywiec Team – Fragles Tychy 7:3.
Grupa II: Lipniczanie – Victoria Stara Wieś 2:8, ZIAD Bielsko-Biała – Biała Lipnik 5:5, PSKS Beskidy –
Globik Żywiec 8:2, MOW Jaworze – Widmo 0:10, UKS Sportowa Jedynka Skoczów – Finnveden 4:6,
Lipniczanie – Widmo 5:5, Biała Lipnik – Finnveden 9:1, Victoria Stara Wieś – UKS Sportowa Jedynka
Skoczów 10:0, ZIAD Bielsko-Biała – Soła Żywiec 7:3, PSKS Beskidy – MOW Jaworze 10:0.
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Przygotowania do rundy wiosennej, która dla zespołów grających w T-Mobile Ekstraklasie
rozpoczyna się już w połowie lutego, piłkarze drużyny TS Podbeskidzie rozpoczęli 7 stycznia.
Pierwszy trening w typowo zimowej scenerii sztab szkoleniowy, w którym do pomocy Leszkowi
Ojrzyńskiemu pojawili się dwaj nowi szkoleniowcy – powracający do Bielska-Białej Grzegorz
Opaliński i odpowiedzialny za formę bramkarzy Grzegorz Żmija, przeprowadził na sztucznej
murawie boiska „Na Górce”.
Od 13 stycznia bielszczanie rozpoczęli gry sparingowe, na początek przegrywając 1:2 wyjazdowy
mecz z MFK Frydek-Mistek (gola na 1:1 strzelił Artur Lenartowski, a w 90 minucie spotkania Marek
Sokołowski nie wykorzystał rzutu karnego). W drugim meczu kontrolnym, rozegranym już podczas
zgrupowania w Jarocinie, podopieczni Leszka Ojrzyńskiego 17 stycznia przegrali na boisku
w Uniejowie 1:3 z Cracovią (bramkę przy stanie 0:2 zdobył Maciej Iwański). W myśl zasady do trzech
razy sztuka wygrali jednak 21 stycznia mecz kontrolny, także w Uniejowie pokonując 1:0 Zagłębie
Lubin (zwycięski gol Roberta Demjana) i zadowoleni z wykonanej pracy wrócili do domów i zaczęli
pakowanie rzeczy na kolejny wyjazd. 24 stycznia rozpoczęło się bowiem zgrupowanie w Turcji, gdzie
przebywający do 5 lutego bielszczanie mają w planie w sumie 6 sparingów.
Ich wyniki nie są jednak najistotniejsze. W zimowym okresie przygotowawczym najważniejsze są
bowiem praca na treningach i transfery. Listę zawodników pozyskanych otworzył urodzony
30 stycznia 1990 roku Słowak Kristian Kolczak, mający za sobą występ w kwalifikacjach Ligi
Mistrzów i Lidze Europejskiej w barwach Slovana Bratysława. Szerokim echem odbił się także
w piłkarskim światku drugi transfer Roberta Mazana. Słowak, który 9 lutego obchodził będzie
21 urodziny podpisał 3,5-letni kontrakt z bielskim klubem. Uznawany za wielki talent obrońca
w słowackiej ekstraklasie zadebiutował jako 17-latek i ma już na koncie 86 występów. Teraz kolej na
występy w Polsce. A do zamknięcia okienka transferowego pozostało jeszcze trochę czasu…

W meczach sparingowych Kristian Kolczak (na dole po lewej) i Robert Mazan (na dole
po prawej) mogli się wkomponować w zespół TS Podbeskidzie
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Kibice piłki nożnej w Bielsku-Białej mają jeszcze jeden powód do zadowolenia. 7 stycznia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał bowiem pozwolenie na użytkowanie trybuny
wschodniej Stadionu Miejskiego. – Ta decyzja pozwoliła nam rozpocząć formalne działania – mówi
kierownik do spraw bezpieczeństwa TS Podbeskidzie Lesław Czyż. - Po uzyskaniu odpowiednich
dokumentów z Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
wyślemy informację do Polskiego Związku Piłki Nożnej zapraszając delegata piłkarskiej centrali na
lustrację obiektu. Na rundę wiosenną, od pierwszego meczu w 2015 roku zaczynając, na Stadionie
Miejskim przygotowujemy w sumie 6962 miejsca: na trybunie północnej poziom dolny i górny od
sektora 7DG do sektora 12DG – 2784 miejsca, w narożniku północno-wschodnim poziom dolny
i górny od sektora 13DG do sektora 14DG – 684 miejsca i na trybunie wschodniej poziom dolny
i górny od sektora 15DG do sektora 21DG – 3494 miejsca. Do dyspozycji kibiców na trybunie
wschodniej będą także dwa punkty gastronomiczne oraz sklep z klubowymi pamiątkami.
Do funkcjonującej już od roku bramy z siedmioma wejściami, dodane zostaną dwie kolejne po cztery
wejścia każda, co ułatwi kibicom wchodzenie na stadion, a dla opuszczających obiekt po
zakończeniu meczu udostępnimy jeszcze dodatkową bramę wyjściową. To najlepszy dowód na to, że
budowa Stadionu Miejskiego jest już na finiszu.

 Rozgrywki w 2015 roku BBTS rozpoczął 3 stycznia od przegranego w bielskiej hali 0:3 meczu
z drużyną Cerrad Czarni Radom. W następnych spotkaniach PlusLigi siatkarze z Bielska-Białej grali ze
zmiennym szczęściem. 10 stycznia wygrali w Kielcach 3:1 z Effectorem, 17 stycznia przegrali u siebie
0:3 z Transferem Bydgoszcz, 24 stycznia pokonali 3:2 na wyjeździe Lotos Trefl Gdańsk, tak samo jak
31 stycznia w roli gospodarzy z AZS Częstochowa.
 Zdobywanie punktów w 2015 roku siatkarki BKS Aluprof rozpoczęły wygrywając 4 stycznia 3:1 na
wyjeździe z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Następnie 12 stycznia pokonały w bielskiej hali 3:1 Pałac
Bydgoszcz i dorzuciły do swojego dorobku w tabeli ORLEN Ligi jeden punkt za porażkę 2:3
poniesioną 17 stycznia w Policach z Chemikiem. Pierwszy przegrany mecz w Bielsku-Białej w tym
roku podopieczne Leszka Rusa zanotowały 26 stycznia, kiedy to w hali pod Dębowcem uległy
Impelowi Wrocław 0:3, a 30 stycznia także 0:3 uległy Atomowi Treflowi Sopot na wyjeździe.
 Źle weszli w 2015 rok futsaliści Rekordu Bielsko-Biała. Obrońcy mistrzowskiego tytułu na swoim
parkiecie 26 stycznia przegrali 4:6 z liderującą w ekstraklasie drużyną Wisła Krakbet Kraków,
ale 31 stycznia na wyjeździe wygrali 7:2 z Gwiazdą Ruda Śląska.
12
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KALENDARZ IMPREZ
1.02.2015 r.(niedziela)
 Bielsko-Bialska Amatorska Liga Tenisa Stołowego
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 8.00
 IV Puchar Reksia w slalomie gigancie
Bielsko-Bialski Ośrodek Rekreacyjno-Narciarski Dębowiec, ul. Karbowa 55
godz. 10.00 - uroczyste otwarcie zawodów
godz. 13.15 - uroczyste zakończenie zawodów i rozdanie nagród – dolna stacja kolejki
2.02.2015 r. (poniedziałek)
 Bielska Liga Futsalu
Hala sportowa, ul. Startowa 13, od godz. 18.30 do godz. 22.00
 Amatorska Liga Siatkówki
Hala sportowa, ul. Widok 12, od godz. 19.00 do godz. 22.00
4.02.2015 r. (środa)
 PlusLiga w piłce siatkowej mężczyzn: BBTS SA – MKS Banimex Będzin
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26, godz. 18.00
5.02.2015 r. (czwartek)
 Turniej „Siatkarskie 4” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 11.00
6.02.2015 r. (piątek)
 Halowy turniej piłki nożnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 9.00
7.02.2015 r. (sobota)
 Grand Prix Bielska-Białej w tenisie stołowym w kat. szkolnych
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 10.00
 Młoda Liga w piłce siatkowej mężczyzn: BBTS ATH Bielsko-Biała – RCS CERRAD CZARNI Radom
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26, godz. 14.00
8.02.2015 r. (niedziela)
 Grand Prix Bielska-Białej w tenisie stołowym w kat. open
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 9.00
 ORLEN Liga w piłce siatkowej kobiet: BKS Aluprof – MKS Tauron Banimex Dąbrowa Górnicza
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26, godz. 14.45
9-15.02.2015 r. (poniedziałek-niedziela)
 Ogólnopolski Kongres Brydża Sportowego „Beskidzki Szlem” Grand Prix Polski Budimex
Hotel „Orle Gniazdo” Szczyrk, ul. Wrzosowa 26a
Poniedziałek: godz. 17.00 – I turniej par na maxy, Wtorek: godz. 17.00 – II turniej par na maxy,
Środa: godz. 17.00 - III turniej indywidualny, Czwartek: godz.17.00 - IV turniej par na maxy,
Piątek: godz. 11.00 - I Kongresowy turniej par na maxy, godz. 17.00 – II Kongresowy turniej par na
impy, Sobota: godz. 10.00 - uroczyste otwarcie turnieju – III Kongresowy turniej par na maxy,
ok. godz. 18.30 – wręczenie nagród Niedziela: godz. 10.00 – IV Kongresowy turniej par na maxy.
Mistrzostwa Polski Środowisk Ubezpieczeniowych ok. godz. 14.00 - zakończenie, wręczenie
nagród
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9.02.2015 r. (poniedziałek)
 Bielska Liga Futsalu
Hala sportowa, ul. Startowa 13
od godz. 18.30 do godz. 22.00
 Amatorska Liga Siatkówki
Hala sportowa, ul. Widok 12
od godz. 19.00 do godz. 22.00
10.02.2015 r. (wtorek)
 Turniej koszykówki dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 11.30
12.02.2015 r. (czwartek)
 Turniej koszykówki dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 11.30
14.02.2015 r. (sobota)
 Finały Halowej Ligi Południowej Ultimate Frisbee
Hala Sportowa SP nr 37, ul. Doliny Miętusiej 5
godz. 9.00 – rozpoczęcie turnieju, ok. 17.00 – zakończenie i wręczenie nagród
 I Bieg Walentynkowy w Bielsku-Białej
Tereny rekreacyjne „Błonia”, ul. Pocztowa 32
godz. 10.00
 Młoda Liga w piłce siatkowej mężczyzn: BBTS ATH Bielsko-Biała – MKS Banimex Będzin
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26.
godz. 12.00
 I liga tenisa stołowego: BISTS – TKS OPOKA Trzebinia
Hala sportowa, ul. Bratków 16
godz. 16.00
15.02.2015 r. (niedziela)
 I liga tenisa stołowego: BISTS – UKTS ALFA Radzyń Podlaski
Hala sportowa, ul. Bratków 16
godz. 12.30
 PlusLiga w piłce siatkowej mężczyzn: BBTS SA – PGE Skra Bełchatów
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26
godz. 17.00
* Termin może ulec zmianie
16.02.2015 r. (poniedziałek)
 Bielska Liga Futsalu
Hala sportowa, ul. Startowa 13
od godz. 18.30 do godz. 22.00
 Amatorska Liga Siatkówki
Hala sportowa, ul. Widok 12
od godz. 19.00 - do godz. 22.00
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20.02.2015 r. (piątek)
 T-Mobile Ekstraklasa: TS Podbeskidzie – Cracovia
Stadion Miejski, ul. Rychlińskiego 21
godz. 18.00
21.02.2015 r. (sobota)
 XVI Halowy turniej piłki nożnej oldbojów – Memoriał M. Nalepy
Hala sportowa, ul. Startowa 13
godz. 10.00 – uroczyste otwarcie, godz. 10.30 – rozpoczęcie gier
godz. 16.00 – wręczenie medali i nagród oraz zakończenie turnieju
22.02.2015 r. (niedziela)
 Ekstraklasa Futsalu: Rekord SSA – Pogoń 04 Szczecin
Hala sportowa, ul. Startowa 13
godz. 18.00
* Termin może ulec zmianie
23.02.2015 r. (poniedziałek)
 Bielska Liga Futsalu
Hala sportowa, ul. Startowa 13
od godz. 18.30 do godz. 22.00
 Amatorska Liga Siatkówki
Hala sportowa, ul. Widok 12
od godz. 19.00 - do godz. 22.00
25.02.2015 r. (środa)
 Puchar Polski w piłce siatkowej kobiet BKS Aluprof – Impel Wrocław
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26
godz. 18.00
* Termin może ulec zmianie
28.02.2015 r. (sobota)
 Młoda Liga w piłce siatkowej mężczyzn: BBTS ATH Bielsko-Biała – Cuprum Lubin
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26
godz. 12.00
 III liga koszykówki DAAS Basket Hills Bielsko-Biała – MKS Zabrze
Hala sportowa, ul. Bratków 16
godz. 17.00
 ORLEN Liga w piłce siatkowej kobiet: BKS Aluprof – Budowlani Łódź
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26
godz. 18.00
* Termin może ulec zmianie

Stan na 30.01.2015 r.
W ciągu miesiąca kalendarz może ulec zmianie z uwagi m.in. na warunki pogodowe i transmisje
telewizyjne. Telefon kontaktowy w sprawie kalendarza imprez: 33/ 49 71 714.
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SYLWETKA MIESIĄCA
Podczas „Gali Mistrzów Sportu”, na której w sobotę 10 stycznia
uhonorowano zwycięzców 80. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego”
i
Telewizji
Polskiej,
tytuł
„Najlepszego
sportowca
niepełnosprawnego” za sukcesy osiągnięte w 2014 roku otrzymała
Renata Kałuża. Zawodniczka BZSR „Start” podczas odbywających
się na przełomie sierpnia i września mistrzostw świata
w Greenville, gdzie rywalizowało ponad 300 zawodniczek
i zawodników z 44 krajów, wywalczyła dwa medale. Najpierw na
amerykańskiej szosie sięgnęła po trzecie miejsce w jeździe
indywidualnej na czas na dystansie 16,6 km, a następnie na
51-kilometrowym dystansie wygrała rywalizację ze startu
wspólnego i te właśnie osiągnięcia zostały szczególnie docenione.
Gdy Maja Włoszczowska, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim z Pekinu, wręczała
pamiątkowe trofeum dziennikarz telewizyjny Przemysław Babiarz, prowadzący imprezę
w warszawskim hotelu Hilton, mówił: - Podczas wspinaczki w Tatrach 13 marca 2007 roku, Renata
Kałuża uległa wypadkowi. Złamała kręgosłup i została trwale sparaliżowana. Jednak nie poddała się
i dalej chciała żyć aktywnie. Mimo wielkiego bólu po długotrwałej rehabilitacji wróciła do sportu.
Dziś jest mistrzynią świata, a jej cel to Igrzyska Olimpijskie w Rio. Sama laureatka tuż po ceremonii
była ogromnie wzruszona: - Dziękuję bardzo za tak ogromne wyróżnienie. To był naprawdę
szczególny rok w mojej karierze. Chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do
mojego sukcesu, a w szczególności mojemu trenerowi Jakubowi Pieniążkowi za jego profesjonalizm,
za jego perfekcyjną kalkulację, jeżeli chodzi o moje wyniki. O swojej sportowej pasji Renata Kałuża
opowiada z błyskiem w oku: - Nie dzielę mojego życia na przed wypadkiem i po wypadku, ale teraz
jest ono bardziej ekscytujące. Po wypadku starałam się szybko pozbierać. Zajęło mi to rok, ale gdy
kupiliśmy pierwszy rower – ciężki, turystyczny, wszystko nabrało przyspieszenia. Sportem na
poważnie zainteresowałam się rok później, a do kadry narodowej trafiłam w 2010 roku. Wtedy też
zaczęły się poważne starty międzynarodowe. Dzięki medalom jakie przywiozłam z mistrzostw świata
w 2013 roku uchyliłam furtkę w stronę kwalifikacji paraolimpijskiej. Punkty zaczęłam zbierać
w 2014 roku i musiałam pracować jeszcze mocniej. Na mistrzostwach świata w Stanach
Zjednoczonych spełniły się moje marzenia o tęczowej koszulce. Teraz moim największym celem jest
Paraolimpiada w Rio 2016.
Tragicznie rozpoczęły się X Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym,
zorganizowane w dniach 27-30 stycznia. W pierwszym dniu rywalizacji zastępów medycznych zmarł
Jerzy Cypcer. U doświadczonego kierowcy Bielskiego Pogotowia Ratowniczego, zajmującego się obsługą
techniczną zawodów, podczas jednej z konkurencji, doszło do zatrzymania czynności życiowych. Mimo
natychmiast podjętej akcji ratowniczej i przewiezienia do szpitala 49-letniego mężczyzny nie udało się
uratować.

URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki
Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 49-71-566, 49-71-714
e-mail: sport@um.bielsko.pl, turystyka@um.bielsko.pl
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